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datum

Activiteit

Dinsdag 5
december

Sinterklaas op school

Dinsdag 5
december

Alle leerlingen om 12.00
uur vrij

Dinsdag 12
december

Oud papier

Woensdag 20
december

Kerstbakjes maken met
alle groepen

Donderdag 21
december

Kerstviering op school

Vrijdag 22
december

Alle leerlingen om 12.00
uur vrij

Klasbord
OR-leden 2017-2018
Gefeliciteerd!

groep

opmerking

1-8
18.00 uur
OR

8.15 uur
18.00 uur

1-8

Januari 2018
datum

Activiteit

groep

opmerking

Maandag 8 januari

1e schooldag in het
nieuwe jaar

1-8

Leerlingen
8.25 uur op
school

Klassenpagina groep 5

Staking basisonderwijs
Graag verwijzen we u naar de
bijlage bij deze nieuwsbrief i.v.m.
een vervolg op de onderwijsstaking
welke gepland staat op 12
december a.s.. Lees deze brief
aandachtig door.

Bezoek aan De STAD van Sinterklaas
Afgelopen maandagmiddag zijn de kinderen
van de groepen 1 en 2 naar de STAD van
Sinterklaas geweest. De kinderen hebben
ervan genoten.
De OR heeft dit uitstapje georganiseerd en
alles verliep vlekkeloos!

Klasbord
Sinds deze week gebruiken we in elke groep (met uitzondering van
groep 4) een klassenapp: Klasbord.
U hebt inmiddels een uitnodiging ontvangen om u aan te melden bij
Klasbord en vervolgens in te loggen bij de klas van uw kind(eren) met de
unieke klascode.
Hoe werkt het:
1. Meld je aan bij klasbord (via playstore/app store op je telefoon)
2. Registreer je bij klasbord
3. Meld je aan bij de klas met de unieke code
Mocht u zich niet hebben aangemeld, verzoeken wij u dit zo snel
mogelijk te doen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ’s
middags na schooltijd bij de leerkracht terecht.
Wij willen deze app gebruiken om zaken vanuit de klas met u te delen.
Afgelopen periode heeft groep 3 dit al bij wijze van proef gedaan. De
ervaringen in deze groep zijn erg positief. We hebben daarom besloten
dit voor alle groepen te gaan doen.

OR leden 2017-2018
Naam:

Ouder van:

Klassenouder van groep:

Jacqueline Schieving

Daan Schieving (1/2a)

1/2 a

Marlies Winkel

Jelle (4a) en Meike (1/2b)

1/2 b

Anita Otermans

Kyano van Nuil (3)

3

Christiaan Hendriks

Chloë Hendriks (4)

4

Gerda Santing

Bouke (1/2a) en Hillie (5)

5

Yvonne Osseforth

Silvan Osseforth (6/7a)

6/7a

Francisca Oelen

Buick (1/2b) Chevy (6/7)
en Nova-Lee (7b/8)

7b/8

Gefeliciteerd!
Vandaag is het feest bij Frederika van der Staal uit
groep 6/7, zij viert haar 10e verjaardag.
Op 26 november is het de beurt aan Delano Zuidema
uit groep 7/8, hij wordt 11 jaar!
Dan is het alweer december! Nadat we op 5 december
uitgebreid de verjaardag Sinterklaas hebben gevierd, is
het op 10 en 11 december feest in groep 6/7. Eerst
viert Wesley Keimpena zijn verjaardag en de dag erna
is het de beurt aan Edu Sabander, zij mogen allebei 10
jaar worden!
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag!

Klassenpagina groep 5
Sinterklaas is weer in het land, waar denken wij nu aan?
Lynn:
We maken op school een surprise en een
gedicht. We hebben lootjes getrokken en
ik ben heel blij met wie ik heb.
Jasmijn:
Ik had mijn schoen gezet en daarna ging ik
slapen. De volgende dag zat mijn muis in de
schoen met een cadeautje.
Djando:
Ik ben met mijn broertje naar de intocht van Sinterklaas
geweest, maar ik heb nog niets gekregen. Voor Sinterklaas op
school heb ik een verlanglijstje gemaakt.
Marcello:
Ik heb al cadeautjes in mijn schoen gehad. Een Minion, zeep en
parfum gekregen.
Kevin:
Ik hoop dat Sinterklaas dit jaar ook bij mij
thuis komt. Dan krijgen mijn broertje en ik
cadeautjes.
Hugo:
Ik heb een kaartje voor een wedstrijd van
Ajax aan Sinterklaas gevraagd. Ik heb
ook mijn schoen gezet en kreeg een bal en
een chocolade letter.

Devlin:
Ik heb een vulkaan-set gevraagd en LEGO gekregen van mijn opa.
Ik krijg misschien ook een pistool met pijltjes.
Giovanny:
Sinterklaas is weer in het land. Leuk!!! De Pieten ook
natuurlijk. Heb jij al je schoen gezet en iets leuks
gekregen? Een race-auto? Echt cool….
Ismail:
Ik heb mijn schoen gezet en een pakje gekregen. Het was
een race-auto.

Mark:
Ik heb het Sinterklaasjournaal gekeken en
mijn schoen gezet. Ik ben ook naar
Sinterklaas in de Tamboer geweest. Op
school hebben we lootjes getrokken.
Esma:
In de klas gingen we lootjes trekken en keken we
het Sinterklaasjournaal. Ik vond dat grappig.
Thalia:
Sinterklaas… Joepie… Ik heb vorige week
mijn schoen gezet. Er zat een kasteel van
gummetjes in. Ik heb ermee gespeeld. We
hebben lootjes getrokken op school en
daar moet ik ook cadeautjes voor kopen.
Ik heb voor 5 december allemaal
cadeautjes gevraagd.
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Hillie:
In ben bij de intocht van Sinterklaas in
Hoogeveen geweest. Ik vond dat leuk.
Op school hebben we lootjes getrokken
en daar moet ik cadeautjes voor kopen.
Danisha:
Als ik aan Sinterklaas denk, dan denk ik aan mijn
schoen… Die had ik gezet en ik had een chocolade
letter gekregen. Op school maken we dit jaar
surprises.

